INFORMAČNÍ
LIST
OBECNÍHO ÚŘADU BEZDĚKOV
září / 2019

Pozvánka
V úterý 29.10.2019 se koná SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
od 17 hodin v hasičské zbrojnici v Bezděkově
s paní Janou Dvorskou a její knihou o historii Bezděkova.

Upozornění Obecního úřadu
ČEZ Distribuce, a.s. vyzývá tímto upozorněním vlastníky a uživatele
nemovitostí k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a
jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování
zařízení distribuční soustavy. V ochranném pásmu nadzemního
vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m.
Odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů se provádí
v období vegetačního klidu a dle zákona č.114/1992 Sb..
Dále upozorňujeme občany na povinnost označit svoji nemovitost
číslem popisným. Usnadníte tím práci doručovacím firmám, ale
hlavně záchranným složkám.

Bezplatný sběr nebezpečných odpadů
Obec Bezděkov ve spolupráci se společností Pošumavská odpadová
s.r.o. pořádají sběr nebezpečných odpadů z komunální sféry. Tato
akce se uskuteční
v sobotu 19.10.2019 dle následujícího časového harmonogramu:
08:00 – 08:15
08:20 – 08:45

Koryta
Bezděkov

Na uvedená místa budou přistaveny vozy společnosti Pošumavská
odpadová s.r.o. vybavené speciálními nádobami pro sběr
nebezpečných odpadů.
Přijímány budou následující druhy odpadů:
-

Léky všeho druhu včetně mastí a roztoků
Zbytky starých barev, znečištěné plasty a plechovky od barev
Zářivky, výbojky, televizory, rádia, pračky
Všechny druhy baterií, akumulátorů a autobaterií včetně náplní
Upotřebené motorové oleje v uzavřených nádobách
Lednice
Pneumatiky – osobní

Jmenované odpady není vhodné ukládat do sběrných
nádob komunálního odpadu rozmístěných ve vaší obci.
Tyto služby jsou pro občany zdarma!!!
Další informace poskytne Obec Bezděkov
Neodkládejte odpady na stanovištích,
vyčkejte na příjezd sběrných vozů.

Svoz objemného odpadu
Kontejnery

pro

podzimní

svoz

objemného

odpadu

z domácností budou přistaveny na těchto obvyklých místech

v Bezděkově u hasičské zbrojnice a v Korytech
na návsi u Kloudů od pátku 18.října do neděle
20.října 2019
Pozor ! Do těchto kontejnerů nelze ukládat
nebezpečný odpad a vyřazené elektrozařízení.
Větve stromů a keře ukládejte prosím na označená místa
vedle kontejnerů, ostatní bioodpad do kontejnerů na
obvyklých stanovištích – ne v pytlích vedle velkoobjemových
kontejnerů !!!
Možnost využívání sběrného dvora v Klatovech
Členstvím naší obce ve společnosti Pošumavská odpadová,
s.r.o, máte možnost celoročně zdarma využívat pro uložení
veškerého odpadu
sběrný dvůr v ulici Dr. Sedláka
v Klatovech.
Provozní doba sběrného dvora:
Období:

duben - říjen

listopad - březen

pondělí – pátek

12:00 – 19:00

11:00 – 18:00

sobota

14:00 – 19:00

11:00 – 17:00

neděle

14:00 – 20:00

14:00 – 17:00

Zveme vás……….
Říjen Hallowen - Koryta
16.11. Lampiónový průvod- Bezděkov
8.12. Vánoční trhy- Bezděkov
27.12. Sokolská odtučňovací procházka- Bezděkov

Harmonizační cvičení
Hathajoga
čtvrtek od 18 hod
budova ZD Koryta
Jitka Ďurišová tel.605 443 220

Kurzy angličtiny pro děti a kurzy angličtiny a němčiny
pro dospělé v Korytech
Více informací: p. Valečková , kurzykoryta@seznam.cz
tel.607 805 400 nebo

